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4  Teorias da estrutura e da mudança linguísticas
e o contato entre línguas

Dante Lucchesi

Ilza Ribeiro

O estudo da mudança linguística a partir da variação observada sincroni-
camente em um estado de língua ganhou impulso na década de 60, com o surgimento
do programa de pesquisa da Sociolinguística Variacionista, segundo o qual a
análise da variação no seio de uma comunidade de fala poderia fornecer informações
valiosas acerca de como uma determinada mudança se estaria implementando na
estrutura linguística e social dessa comunidade. Além de possibilitar um diagnóstico
preciso dos mecanismos atuantes nos processos de mudança em curso no presente,
esse modelo postulava também poder fazer projeções para processos de mudança
ocorridos no passado, com base no princípio uniformitarista, segundo o qual os
fatores que regulam a variação e a mudança no presente seriam basicamente os
mesmos que teriam atuado no passado.1

Paralelamente, uma concepção diferente da mudança linguística se desenvol-
veu no âmbito de um outro programa de pesquisa, a Gramática Gerativa. Nesse
modelo, a mudança é regulada pela forma como o conhecimento linguístico se
estrutura na mente dos falantes e é impulsionada crucialmente no processo de
aquisição da língua materna (LIGHTFOOT, 1979, 1991, 1999b, entre outros). Desse
modo, a mudança não seria regulada apenas pela estrutura gramatical de uma
língua particular, mas também por estruturas inatas, comuns a todos os indivíduos
da espécie humana, formalizadas através da ideia de uma Gramática Universal
(CHOMSKY, 1957, 1965, 1981, 1986, 1995, entre outros).

1 A reflexão sobre a Sociolinguística Variacionista baseia-se nos textos balizadores do programa de
pesquisa, a saber: Weinreich, Labov e Herzog, 1968 (doravante WLH); Labov, 1966, 1972a,
1972b, 1982 e 1994. Os temas aqui abordados são recorrentemente tratados nesses textos.
Assim, só será feita a remissão a um desses textos em particular, caso essa remissão venha a
acrescentar algo ao raciocínio desenvolvido. Uma exposição mais abrangente e detalhada do
desenvolvimento teórico da Sociolinguística Variacionista pode ser encontrada em Lucchesi
(2004c).
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Não obstante as profundas divergências que os separam, esses dois modelos
têm produzido contribuições decisivas e complementares para o entendimento da
questão da mudança, tanto no plano dos princípios teóricos fundamentais, quanto
no plano da metodologia e dos critérios de verificação empírica. A contribuição
desses dois modelos para a compreensão da questão da mudança constitui o objeto
deste capítulo, que busca fundamentar uma posição teórica que permita integrar
elementos da teoria da gramática e a análise dos padrões coletivos de uso linguístico
de uma forma minimamente consistente. Por outro lado, considerando a questão
das mudanças derivadas do contato entre línguas e da convivência de variedades
linguísticas distintas dentro de uma mesma comunidade de fala, central dentro da
temática deste livro, buscar-se-á uma formalização analítica dos processos em que
gramáticas concorrentes afetam o desempenho linguístico dos falantes, tratadas
na literatura sob o rótulo de alternância de códigos (ing. code-switching), como
um processo encaixado na estruturação gramatical do conhecimento linguístico
dos falantes, através do que se definiu como princípio da coesão estrutural.

4.1  A teoria da gramática e o estudo dos padrões coletivos
de comportamento linguístico

A definição de comunidade de fala como objeto de estudo da Sociolinguística
Variacionista está baseada em uma decisão teórico-metodológica crucial: focalizar
os padrões coletivos de comportamento linguístico observáveis no uso concreto
da língua.2 Assim, o programa de pesquisa da Sociolinguística tem como objetivo
central integrar os fatores sociais na análise de um estágio do desenvolvimento
histórico de uma língua. Concentrando-se no fenômeno da mudança linguística,
esse modelo desenvolveu toda uma teorização a partir da relação entre a variação
linguística observada num determinado momento e a mudança em curso na
estrutura da língua ao longo do tempo. O ponto de partida é a concepção de que a
variação observada na fala de uma comunidade linguística não é aleatória mas
determinada, tanto pela estrutura da língua, quanto pela estrutura social da
comunidade. Na medida em que tal variação pode constituir um estágio de um
processo de mudança em curso, a análise desse processo de mudança não pode se
restringir aos fatores estruturais internos, devendo integrar também os chamados
fatores externos, relativos à estrutura social.

2 Cf. Labov (1982, p.18): “o objeto da descrição linguística é a gramática da comunidade de fala: o
sistema de comunicação usado na interação social” (tradução do original).
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E, com base nesse programa de pesquisa da mudança na estrutura da língua,
a Sociolinguística propõe uma nova concepção para o objeto de estudo da linguística,3

através de um sistema heterogêneo constituído por unidades e regras variáveis,
formalização analítica para a gramática da comunidade de fala.4 Assim sendo, fica
claro o direcionamento da Sociolinguística para a dimensão sócio-histórica do
fenômeno linguístico, ou, mais precisamente, para a constituição histórica da
língua concebida como um fato social.5 Nessa linha, o programa de pesquisa da
Sociolinguística realizou profícuas investigações acerca da inserção da mudança
linguística na estrutura social da comunidade de fala, revelando o(s) seu(s) ponto(s)
de origem na estrutura social e suas vias de propagação através da identificação
dos setores e situações que tendiam a impulsionar as mudanças e aqueles que
tendiam a refreá-las. Abordou também, através da análise empírica dos juízos de
avaliação subjetiva, o desenvolvimento da mudança no plano das relações ideológicas
que se estabelecem no seio da comunidade de fala. Entretanto, o problema do
encaixamento da mudança na estrutura linguística, malgrado alguns sucessos
iniciais no nível fonológico, ainda permanece como um território em que a
Sociolinguística por si mesma avançou muito pouco (LUCCHESI, 2004c, p.204-
208). Isso se deve à ausência de uma teoria da estrutura produzida no âmbito da
Sociolinguística, o que faz com que os seus pesquisadores recorram sobretudo aos
esquemas funcionalistas, em suas análises do encaixamento dos processos de
variação/mudança na estrutura da língua;6 ou até, como fez o próprio Labov (1969),
busquem no modelo da Gramática Gerativa os instrumentos para a sua análise
linguística; uma conjugação que havia sido rejeitada pelo próprio Chomsky (1966).7

Essa incapacidade do programa de pesquisa da Sociolinguística em lidar
com a estrutura da língua decorreria da sua incapacidade de integrar, na descrição
do comportamento linguístico, o sistema da faculdade da linguagem, através do
qual o ser humano dá uma forma verbal aos seus pensamentos. Como observou
Romaine (1982, p.251), o problema está em estabelecer uma relação entre o

3 Diz ainda Labov (1982, p.21) que “a estratégia de WLH (1968) foi contribuir para uma teoria
geral da linguagem através de uma teoria da mudança linguística” (tradução do original).

4 Cf. Labov (1982, p.17): “A condição normal da comunidade de fala é a da heterogeneidade:
podemos esperar encontrar uma larga gama de variantes, estilos, dialetos e linguagens usados por
seus membros. Mais ainda, esta heterogeneidade é parte integrante da economia linguística da
comunidade, necessária para satisfazer às demandas linguísticas da vida quotidiana” (tradução do
original).

5 Para uma definição das duas grandes dimensões do fenômeno linguístico, a sua dimensão sócio-
histórica e a sua dimensão psíquico-biológica, veja-se Lucchesi, 2004c.

6 Cf. Poplack (1979, 1980a, 1981), Lefebvre (1981) e Scherre (1988), entre outros.
7 Embora Chomsky nunca tenha ignorado o papel do uso e da função no desenho da arquitetura da

gramática: “Certamente é razoável supor que a necessidade de comunicação influencia a estrutura.
Eu concordo” (CHOMSKY, 1975, p.56-58) (tradução do original).
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comportamento linguístico dos indivíduos dentro de uma comunidade de fala e a
sua competência linguística enquanto falantes nativos de uma dada língua natural:

“Saber” inglês, por exemplo, não pode ser equiparado com saber as
probabilidades ou hierarquias de efeito de diferentes contextos associados
com regras na gramática. Nós podemos formular leis estatísticas sobre a

probabilidade de ocorrências em uma língua e mesmo assim não sermos
capazes de entender qualquer coisa que seja dita. Eu não me acho capaz de
acreditar que o conhecimento de uma língua pode ser separado do papel que
ele desempenha na compreensão. Eu não estou afirmando que Labov negue
a existência desse tipo de (ou parte da) competência, mas simplesmente
que não há qualquer coisa no conceito de regra variável que nos capacite a

dizer coisas interessantes sobre esse aspecto da competência.8

Em outras palavras, a questão repousa na necessidade de integrar a dimensão
psíquico-biológica do fenômeno linguístico em sua dimensão sócio-histórica, o
que, em termos empíricos, significa definir em que medida os processos sociais de
mudança linguística que ocorrem nas redes de relações sociais que definem a
tessitura social da comunidade de fala são restringidos pelos mecanismos do sistema
biológico da faculdade da linguagem, no sentido que tem sido definido por Chomsky
(1986, 1995, entre outros). A percepção dessa lacuna no esquema de análise social
da mudança linguística, em face de sua incapacidade de integrar o sistema mental
de funcionamento da língua, está na base das significativas tentativas de conjugação
dos modelos da Teoria da Variação e da Teoria da Gramática empreendidas por
Tarallo (1987, 1991), Tarallo; Kato (1989), Kato (1999a), Ramos (1999), Duarte
(1999), Kroch (1989, 2001, 2005), Kroch; Taylor (1997) e Roberts (2007).

Todas as tentativas de conjugar a abordagem gerativa e a sociolinguística têm de
superar o desafio de reunir dois modelos que se fundamentam em concepções muito
distintas do seu objeto de estudo. E, como as decisões teóricas e metodológicas
fundamentais de um programa de pesquisa derivam axiomaticamente da concepção do
seu objeto de estudo, tal obstáculo ainda se afigura como intransponível. Portanto,
não se pretende aqui resolver uma questão de tal envergadura, mas esboçar uma visão
que permita utilizar, de uma maneira teoricamente consistente, elementos da teoria da
gramática na análise dos padrões coletivos de comportamento linguístico e vice-versa.

4.1.1  Estudo dos padrões coletivos de comportamento linguístico

A análise dos padrões coletivos de comportamento linguístico de uma dada
comunidade de fala assenta no princípio teórico de que tais padrões são formalizados

8 Traduzido do original.
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analiticamente através de um sistema heterogêneo de regras e unidades variáveis,
que são funções, tanto de fatores linguísticos, quanto de fatores sociais. Isso
significa que os atos de fala que constituem os padrões de comportamento
linguístico são regidos por fatores relativos:
(i) ao conhecimento intuitivo, que faz do indivíduo um membro da comunidade

de fala (ou seja, um falante);

(ii) a certas características sociais desse indivíduo (tais como sexo, idade, nível
de escolaridade, etc.);

(iii) aos juízos de valor desse indivíduo sobre as escolhas disponíveis no repertório
linguístico da comunidade;

(iv) à dimensão ideológica do ato de interação verbal, que remete às relações de
poder, estratégias de convencimento, nível de interesse na conversação, etc;

(v) às circunstâncias específicas nas quais se realiza o ato, relativamente ao
conhecimento compartilhado entre os participantes, à intervenção eventual
de participantes adventícios ao ato em questão, etc.

Buscando integrar a maior gama de fatores que possam ser apreendidos num
esquema probabilístico através das variáveis arroladas na análise de um determinado
fato da língua, tal análise poderá fazer predições em termos de agregados, e não de
indivíduos.9 Ou seja, não será capaz de afirmar categoricamente que o falante X de
uma comunidade de fala A usará a forma linguística α no contexto linguístico /
X__Y/, mas poderá afirmar que um falante qualquer com as características x, numa
determinada situação y, etc, tenderá a usar a forma linguística α no contexto
linguístico /X__Y/ na proporção z. Tal informação não é relevante para a compreensão
do conhecimento internalizado que torna os indivíduos membros da comunidade de
fala A,10 mas constitui a base do conhecimento acerca do comportamento linguístico
dos seus membros. Esse conhecimento dos padrões coletivos de comportamento
linguístico tem uma importância intrínseca, enquanto conhecimento a que se deve
chegar sobre uma determinada língua histórica, além da importância decorrente do
fato de ser ele o terreno mais privilegiado para se tratar da questão da mudança
linguística, na medida em que mudanças linguísticas e alterações nas frequências
de uso estão intimamente relacionadas.11

9 Romaine (1982, p. 244) observa que, no modelo da Sociolinguística Variacionista, “o local da
língua é a comunidade ou o grupo, e a fala de qualquer grupo social será menos variável que a fala
de qualquer indivíduo. Assim, as regras variáveis são escritas para grupos, não para indivíduos”
(tradução do original).

10 Cf. Romaine (1982, p. 251), citado acima.
11 Cf. seção 4.1.2, sobre a relação entre as alterações de frequências e a mudança linguística, do

ponto de vista das análises gerativistas.
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A grande lacuna nesse modelo é a sua incapacidade em integrar o co-
nhecimento linguístico internalizado na mente dos falantes que constituem a
comunidade de fala. Nos termos da distinção chomskiana, ao formalizar
analiticamente os padrões coletivos de comportamento linguístico, esse modelo
pode dar conta da língua-E, mas não da língua-I. Adotando-se o pressuposto de
que o comportamento linguístico dos indivíduos é, em grande medida, determinado
pelo seu conhecimento linguístico internalizado, o poder explicativo do modelo
variacionista fica bastante comprometido, se esse modelo não for capaz de integrar
em sua explicação da mudança uma teoria forte sobre a estruturação do conheci-
mento linguístico na mente dos falantes.

Uma boa teoria acerca do conhecimento internalizado na mente dos falantes
pode contribuir bastante para o enfrentamento de questões importantes para a
compreensão da mudança linguística, e particularmente para uma questão crucial,
não apenas para o entendimento da mudança mas para a compreensão do fenômeno
linguístico como um todo: quais estruturas da gramática de uma comunidade de fala
são passíveis de variação e quais não o são? Em outras palavras, coloca-se aqui a
questão de estabelecer os limites da variação na estrutura da língua — uma
questão que ainda ocupa uma posição marginal entre os paradigmas vigentes na
linguística contemporânea, mas cujo enfrentamento pode determinar um salto de
qualidade na compreensão do funcionamento da linguagem humana. A resposta a
esse tipo de questão é crucial para se definir quais tipos de escolhas estão
potencialmente disponíveis no uso da língua. Desse modo, a teoria da gramática é
de fundamental importância, não apenas para explicar a implementação de um
processo de mudança, mas sobretudo o seu ponto de partida (TARALLO, 1991),
definindo os processos potenciais de mudança em uma determinada língua
particular, ou nas línguas humanas em geral, no que se designou no âmbito da
Teoria Sociolinguística como problema das restrições (ing. constraints problem).

Por outro lado, no processo de difusão da mudança, a estrutura da gramática
vai determinar também quais os contextos que mais favorecem uma determinada
variante e quais os que favorecem outra. Há de ter-se em mente que, no jogo
cambiante de processos de variação na estrutura da língua, a alteração das
frequências de uso de uma variável pode ter implicações diretas e decisivas no
desenvolvimento diacrônico de uma outra variável linguística, o que se situa no
plano do problema do encaixamento (ing. embedding problem). Portanto,
estabelecer o que leva à fixação de uma determinada variante em detrimento das
demais, no âmbito de um processo histórico de mudança linguística (o problema
da implementação — ing. actuation problem), depende tanto de uma acurada
observação dos fatores sociais, culturais e ideológicos envolvidos no processo,
quanto de uma boa compreensão do funcionamento da gramática.
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Assim sendo, a possibilidade de integração de um modelo poderoso de análise
da gramática, como o modelo gerativista, no estudo dos padrões coletivos de
comportamento linguístico e, consequentemente, no estudo das mudanças
linguísticas e de outros processos históricos, tais como os processos de transmissão
linguística irregular, torna-se uma opção deveras aliciante. O problema teórico
fundamental com que se depara tal intento está no fato de a Gramática Gerativa
formalizar o conhecimento linguístico internalizado na mente do falante, a língua-I,
em termos de unidades invariáveis e regras categóricas, enquanto os padrões coletivos
de comportamento linguístico são formalizados analiticamente, no âmbito da
Sociolinguística Variacionista, por meio de unidades e regras variáveis.

A gramática de uma língua (isto é, a formalização analítica da língua-I)
constitui a resposta que o Programa Gerativista apresenta para uma questão central
da investigação linguística: como a língua funciona? Situando o problema no
conhecimento internalizado na mente do falante, e concebendo esse conhecimento
como resultante do desenvolvimento da faculdade inata da linguagem, o Programa
Gerativista situa claramente a sua abordagem na dimensão psíquico-biológica do
fenômeno linguístico. Ao se concentrar sobre a relação entre variação e mudança,
a Sociolinguística Variacionista situa-se na dimensão sócio-histórica do fenômeno
linguístico, devendo, portanto, operar com esquemas probabilísticos de análise,
mais adequados aos processos históricos, que são, em grande medida, particulares
e contingenciais, em função da combinação específica e fortuita dos fatores que os
determinam. Superar esse imenso fosso teórico e metodológico é o grande desafio
para aqueles que buscam conjugar a teoria da gramática e a análise sócio-histórica
da mudança linguística.

4.1.2  A mudança linguística e a teoria da gramática gerativa

A abordagem da mudança linguística assumida pelos gerativistas se baseia
nas seguintes assunções fundamentais: a criança constrói sua gramática a partir do
que ouve (os dados linguísticos primários — PLDs) e do que possui de inato (os
princípios da gramática universal — UG). Como a criança não tem acesso direto à
gramática das pessoas à sua volta, as conclusões a que ela chega sobre sua gramática
são baseadas inteiramente nessas duas fontes do conhecimento linguístico: os dados
primários e os princípios universais. Portanto, a aquisição é vista como um processo
de seleção de uma gramática a partir dos PLDs e dos princípios da UG.12

12 As questões aqui discutidas sobre mudança linguística na perspectiva da Gramática Gerativa se
apoiam fundamentalmente nos estudos de Lightfoot (1979, 1991 1999b); Roberts (1993, 2007);
Kroch (1989, 2001, 2005). Ressalta-se que a Gramática Gerativa não desenvolveu uma teoria da
mudança linguística independente da teoria da gramática, como o fez a Sociolinguística.
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A Gramática Universal, a teoria dos universais linguísticos biologicamente
determinados, é uma caracterização abstrata da noção de língua humana possível,
e tenta determinar o que pode variar entre as línguas (os parâmetros) e o que
permanece constante (os princípios). Os princípios são representações abstratas
dos mecanismos mentais usados pelos falantes quando processam uma sentença,
ou seja, são hipóteses empíricas dos mecanismos inatos predeterminados, que
podem ser falseadas ou analisadas como inadequadas a partir da descoberta de
estruturas linguísticas que as violem sistematicamente. Os parâmetros definem o
espaço das variações entre as línguas, variações tais determinadas por um conjunto
de opções definido pela UG. Os valores designados a um dado parâmetro constituem,
assim, as diferenças primitivas entre dois sistemas gramaticais; tais diferenças
primitivas interagem com a estrutura dedutiva da UG, que permanece constante,
e com outros parâmetros, uma interação que determina muitas diferenças derivadas.

Embora as propriedades da UG permaneçam constantes de geração em
geração, os PLDs mudam, e, assim, o input para uma geração pode não ser o mesmo
para a próxima. Como a gramática a ser adquirida é uma consequência da interação
entre propriedades da UG biologicamente determinadas e o ambiente — e o ambiente
é constantemente afetado, de muitas maneiras, por mudanças culturais, sociais e
pragmáticas, que se tornarão parte do input linguístico para uma próxima geração
—, a mudança é inevitável. Portanto, é no processo de aquisição da linguagem,
visto como resultado de um processo abdutivo (lei + resultado => caso)13 que a
mudança pode ocorrer (LIGHTFOOT, 1979).

A abordagem paramétrica se propôs, inicialmente, a explicar as diferenças
sintáticas entre as línguas numa dimensão sincrônica. O desenvolvimento para a
dimensão diacrônica é bastante natural, uma vez que as diferenças sintáticas entre
dois ou mais estágios de uma língua são analisadas em termos de diferentes valores
paramétricos, do mesmo modo que se analisam as diferenças sintáticas entre as
línguas contemporâneas. Assim, na perspectiva da Teoria de Princípios e
Parâmetros, a maneira natural de olhar uma mudança sintática é como uma
mudança no valor de parâmetro.

Os estudos sobre diferenças paramétricas entre duas ou mais línguas
diferentes procuram descrever o parâmetro e suas consequências, as suas implicações
tipológicas e as experiências desencadeadoras subjacentes à seleção desses valores
paramétricos; os estudos sobre diferenças paramétricas entre dois estágios de uma
mesma língua histórica precisam explicar não apenas qual é o parâmetro em questão,
quais são os seus efeitos, mas também como, em algum ponto da transmissão da

13 Cf. seção 4.2, para algumas questões pontuadas sobre o processo de aquisição de L1, de L2 e em
situações de contato.
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língua de uma geração para outra, o novo valor foi favorecido em detrimento do outro
(ADAMS, 1987; VANCE, 1989; ROBERTS, 2007).

Três aspectos fundamentais da relação entre a visão geral de parâmetro, de
aquisição e de mudança têm sido destacados nas discussões teóricas: (i) o da
natureza discreta dos valores dos parâmetros; (ii) o de que a mudança é catastrófica,
no sentido de que a mudança do valor de um parâmetro é abrupta e irreversível
num dado momento histórico; (iii) o de que a mudança é interna, ou seja, é um
fenômeno de língua-I, em princípio independente do ambiente social, cultural e
histórico do aprendiz. Esses três aspectos parecem entrar em contradição com o
que estudos de variação e mudança linguísticas têm assumido, implícita ou
explicitamente: a gradualidade da mudança linguística e a centralidade de fatores
externos de vários tipos para entender a natureza da mudança. Contudo, essa
contradição é aparente, desde que se consiga seguir a linha de raciocínio de cada
uma das duas correntes teóricas aqui em discussão, ou seja, desde que se procure
ver como reconciliar as ideias de sistemas algorítmicos homogêneos, discretos,
que são propriedades dos indivíduos, com a mudança gradual da linguagem num
dado momento histórico em uma dada comunidade de fala, formalizada
analiticamente, pelos sociolinguistas, por algorítmicos heterogêneos, graduais e
probabilísticos.14

A razão principal para olhar a mudança como gradual centra-se nos próprios
estudos de mudança, que traçam uma evolução temporal de competição entre
formas conservadoras e inovadoras, como observadas nos registros históricos (além
das ideias de evolução biológica que influenciaram a linguística histórica desde o
século XIX). Outra razão fundamental é que a mudança linguística não é um
evento histórico com data marcada específica; ao contrário, parece ser temporalmente
difusa. Há também razões conceituais para ver a mudança como catastrófica,
abrupta, mesmo quando se consideram não só fatores gramaticais como também
os sociolinguísticos.

A primeira das razões conceituais está explícita na seguinte citação de
Lightfoot (1979, p.391), que focaliza o problema sem solução da noção de deriva
tipológica, pois as crianças não podem abstrair informações de mudanças em curso
nos PLDs a que estão expostas:

Línguas são adquiridas e gramáticas são construídas por indivíduos de
cada geração. Eles não têm memórias raciais de forma a saber, em
qualquer sentido, que suas línguas estão gradualmente se desenvolvendo
de um tipo SOV para um tipo SVO, por exemplo, e que elas devem

14 Seguindo-se para isso as proposições delineadas por Kroch (2001) e Roberts (2007).
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continuar nesta direção. Além disso, se houvesse uma hierarquia
determinada de mudanças a acontecer, como poderia uma criança,
confrontada com uma língua exatamente a meio caminho da hierarquia,
saber se a língua estava mudando do tipo X para o tipo Y ou vice-versa?15

A segunda das razões é uma questão lógica, a Lei do Meio Excluído (ing. Law
of the Excluded Middle: p v p) (ROBERTS, 2007, p.296). Portanto, tratar valores
paramétricos como entidades formais discretas (entidades como, por exemplo,
verbo, nome, tempo, fonema, etc.) implica que determinados traços formais têm
um valor ou outro, mas não podem estar no meio (X não pode ser +/- um fonema
de uma língua), ou seja, nenhum sistema pode estar em um estágio intermediário
entre dois valores paramétricos. Por isso Kroch (1989) ressalta que a mudança de
uma geração para outra é necessariamente instantânea.

Roberts (2007) discute como se pode conciliar o curso temporal da mudança
linguística, como observada nos dados históricos, e o fato de que a frequência de
ocorrências entre formas inovadoras e conservadoras segue uma curva-S, analisando
o efeito da gradualidade na perspectiva de fatores sociais (tipos de registro, variação
individual, idade, etc.) e na da natureza do sistema gramatical (difusão lexical,
microparâmetros, verdadeira opcionalidade na gramática, macroparâmetros). A
combinação desses fatores gramaticais e sociais, independentes um do outro, é
responsável pela miragem da mudança gradual, escondendo, nos dados históricos,
os efeitos da mudança estrutural discreta e instantânea.

A difusão lexical, ou seja, a ideia de que mudanças que afetam o léxico podem
se difundir gradualmente, tem sido bastante atestada em mudanças sonoras (LABOV,
1994) e em mudanças de traços formais do léxico substantivo. Um bom exemplo do
último tipo é a que aconteceu com os verbos psicológicos entre o inglês antigo e o
inglês médio. Lightfoot (1991) observa que, no inglês antigo, a forma correspondente
do verbo like (lician) se realizava usualmente em construções com um NP
experienciador no caso dativo inerente e um NP tema no nominativo; a perda do
caso oblíquo morfológico no inglês antigo vai se refletir em que um NP experienciador
dativo não poderia mais ser produzido, tendo sido reanalisado como um sujeito
nominativo, o NP tema passando a receber caso acusativo. Assim, uma construção
do tipo Ao rei agrada a vitória passa a ser realizada como O rei gosta/ama a vitória.

Contudo, esse tipo de mudança afeta somente entradas lexicais de verbos
individuais, difundindo-se sobre a classe de verbos psicológicos durante um período
de tempo, num processo de reanálise localizada em uma parte das estruturas
apropriadas a esses verbos, mas isso não é uma mudança paramétrica. Desde a
proposta em Borer (1984), a mudança paramétrica tem sido vista como alteração

15 Tradução do original.
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no conjunto de traços do léxico gramatical, funcional, e não no do léxico
substantivo. Mudanças deste último tipo afetam estruturas específicas, mas não a
gramática como um todo (ROBERTS, 1993, 2007); mudanças do primeiro tipo,
alterando o valor de um dos traços do sistema de tempo de uma língua, por exemplo,
afetará todos os tipos de sentenças finitas, e essa mudança tem de ser neces-
sariamente discreta, abrupta, instantânea no indivíduo. Essa distinção entre
mudanças paramétricas e mudanças no léxico substantivo é, portanto, crucial
para a formulação de uma taxonomia mais abrangente da mudança linguística que
permita deslindar processos de mudança graduais de processos de mudança abruptos
na estrutura da língua e capturar, dessa forma, especificidades de cada processo
sócio-histórico, com um valor explicativo mais definido e, portanto, mais profícuo.

As categorias funcionais são compostas de um conjunto de traços formais.
Segundo Roberts (2007), isso abre a possibilidade de difusão lexical através do
sistema funcional, quando uma série de mudanças discretas atinge gradualmente
alguns traços do conjunto de traços de categorias funcionais.16 Essa ideia tem
sido desenvolvida a partir da noção de microparâmetros, que procura identificar
as unidades mínimas de variação paramétrica em dialetos contemporâneos de uma
mesma língua histórica (KAYNE, 2000). Um bom exemplo de variação micropa-
ramétrica é observado na seleção de verbo auxiliar na voz ativa, em dialetos do
italiano, entre os correspondentes a haver e ser: no italiano standard, a seleção
observa a estrutura argumental do verbo lexical, e ser só é selecionado nas
construções inacusativas; em dialetos das áreas central e sul da Itália, a seleção
leva em conta a especificação de pessoa do sujeito, sendo ser a forma selecionada
para 1ª e 2ª pessoas, independentemente da estrutura argumental do verbo; na
área urbana napolitana, só a forma correspondente a haver é usada.17 A variação
observada no conjunto pode apontar para uma mudança gradual nas comunidades,
mudança que pode ser reduzida à escolha de valores discretos das categorias
funcionais em que os auxiliares são inseridos. Analisando esses fatos, Roberts
(2007, p.300) conclui que:

A possibilidade de difusão lexical de tais tipos de traços cria a expectativa
de podermos observar uma variação sincrônica muito sutil, devida à

variação em diferenças mínimas dos traços de núcleos funcionais, e
uma mudança diacrônica aparentemente gradual, à medida que esses
traços alteram seus valores.18

16 Esta questão será retomada na seção 4.2.
17 Ladgeway (2000) apresenta outras possibilidades em outros dialetos do italiano. Roberts (2007,

p.300-305) apresenta uma explicação formal para esta microvariação.
18 Tradução do original.
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Biberauer e Roberts (2005) e Roberts (2007) mostram que, mesmo no modelo
minimalista da gramática gerativa, opcionalidade formal é uma possibilidade técnica,
como Biberauer e Richards (2006) demonstraram com relação ao movimento-WH
em russo, em que o movimento pied piping é opcional.19 No caso de opcionalidade
formal, as duas formas podem gradualmente variar em frequência no curso do
tempo, revelando uma mudança gradual nas escolhas de natureza sociolinguística,
sobretudo no valor social que uma das formas pode adquirir, levando a seu uso
predominante, mas isso não constitui uma mudança paramétrica. Ao assumir
essa opcionalidade formal em uma mesma gramática, ou seja, uma variação
estrutural sem consequências semântico-pragmáticas, alcança-se uma base teórica
formal para se enfrentar a complexidade da variação nos usos dentro de uma mesma
comunidade de fala.

Kroch (1989), apoiado em um conjunto de fenômenos de mudança,
analisadas com recurso a uma ferramenta estatística sofisticada, apontou a
possibilidade de olhar a gradualidade da mudança em termos de gramáticas em
competição. Segundo ele, a mudança paramétrica tende a apresentar uma curva-S,
quando as frequências de formas antigas e novas são comparadas temporalmente,
e esta curva-S pode ser matematicamente modelada. Kroch (1989, p.200) diz que
“quando uma opção gramatical substitui outra com a qual está em competição em
um conjunto de contextos linguísticos, a frequência dessa substituição, medida
adequadamente, será a mesma em todos esses contextos”,20 configurando o que
ele denominou de Efeito de Taxa Constante (ing. Constant Rate Effect).21 A proposta
de Kroch levanta duas questões interessantes para o estudo da mudança. Primeiro,
permite que a mudança gradual possa ser vista como competição entre entidades
distintas, ou seja, como uma mudança paramétrica vai se implementando na
comunidade de fala; segundo, a curva-S não deve ser considerada um fato da
gramática em si mesma, e sim um fato sobre a forma como os indivíduos com
competência em mais de uma gramática acessam as opções disponíveis e sobre
como os fatores sociais atuam nessas escolhas.

Embora as abordagens imanentistas expliquem a mudança em nível
individual, nada dizem sobre como a mudança afeta comunidades de fala, questão
central na abordagem sociolinguística. Nos termos dessa abordagem, estas duas
questões podem ser integradas no problema da transição da mudança: como a
nova forma se difunde na comunidade de fala? Já a proposta gerativista de que a

19 De uma forma bem simplificada, o fenômeno pode ser esquematizado da seguinte maneira:
[o livro de quem]i você leu ti? / [de quem]i você leu [o livro ti]?)

20 Tradução do original.
21 Kroch (1989) ilustra o Efeito de Taxa Constante com um número de fatos da sintaxe diacrônica do

inglês, relacionados com o valor negativo do movimento do verbo para Tempo. Cf. também nota 28.
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mudança linguística é direcionada pela aquisição da linguagem fornece resposta
para o problema da implementação.22 A noção de gramática em competição, de
Kroch, e a hipótese do Efeito de Taxa Constante podem explicar o problema da
transição,23 a difusão da nova gramática nos indivíduos e na comunidade de fala,
considerando a existência de indivíduos e comunidades de fala bilíngues, quando
mais de uma gramática (no sentido da competência linguística) está presente numa
mesma comunidade de fala em um determinado momento histórico.

A noção de competição de gramática de Kroch (2001, p.723) pode ser
resumida na seguinte citação:

Formas em competição em uma língua, em situação de diglossia
sintática, podem facilmente representar uma opção entre uma inovação
vernacular e um uso literário conservador. Uma vez que a forma inovadora

tenha vantagens em termos psicológicos e de número de falantes, poderá
ao longo do tempo vencer a competição, mesmo em textos escritos.
Com base nesse modelo, a gradualidade encontrada em textos não deve
refletir qualquer mecanismo básico de mudança linguística, e sim
mecanismos psico- e sociolinguísticos de bilinguismo.24

Assim, as forças externas que atuam na competição entre gramáticas refletem-
se nas variações associadas a valores sociais relacionados com a diglossia sintática
(nível formal, coloquial, etc.) e com o bilinguismo, que permitem fenômenos de
code-switching, code-mixing, amplamente atestados em comunidades bilíngues.25

Roberts (2007) diz que o conceito de diferenciação ordenada (ing. orderly
differentiation) na estrutura social, noção chave para entender a mudança linguística
dentro do modelo da Teoria da Variação (WLH, 1968 [1989, p.151]), não pode ser
explicado só pela competição entre gramáticas em si mesmas, porque, se assim
fosse, se estaria negando a possibilidade real de falantes bilíngues em línguas
nativas. A competição de gramática não explica, nem o início da mudança (constraints
problem), nem sua conclusão (actuation problem); o primeiro relativo às possibilidades
estruturais potencialmente disponíveis para o uso linguístico, e o segundo
identificado com o sucesso da gramática inovadora sobre a conservadora. A questão

22 Embora WLH (1968 [1989, p.145-146]) critiquem uma proposta similar apresentada por Halle
(1962). Veja-se ainda a seção 4.1.3 para uma discussão mais detalhada dos problemas da mudança,
nas duas abordagens teóricas em destaque.

23 Ou seja, “os estágios intervenientes que podem ser observados, ou que devem ser postulados,
entre quaisquer duas formas de uma língua definida para uma comunidade linguística em diferentes
períodos” (WLH, 1968 [1989, p.101]). Observa-se que o Constant Rate Effect é um aspecto da
transição da mudança de um ponto zero para valores positivos temporalmente crescentes (KROCH,
1989, p.205).

24 Tradução livre do original.
25 Cf. seção 4.2.

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36137



138

colocada por Roberts (2007, p.320) é: por que as duas gramáticas não convivem
em paz? por que uma suplanta a outra? Isso também está relacionado à síntese
apresentada por WLH (1968 [1989, p.184-185]), sobre o transition problem:

Esta transição ou transferência de traços de um falante para outro parece
acontecer por meio de falantes bidialetais ou mais geralmente, falantes
com sistemas heterogêneos caracterizados pela diferenciação ordenada.
Mudanças acontecem (1) quando um falante aprende uma forma alternativa,
(2) durante o tempo em que as duas formas existem em contato na sua
competência, e (3) quando uma das formas se torna obsoleta. 26

As questões de mudança sintática pontuadas acima recebem uma explicação
no estudo de Roberts (2007, p.334-335), com base no modelo de mudança
paramétrica, nos seguintes termos. As formas alternativas podem indicar ou
opções geradas por um único sistema ou competição entre gramáticas na
competência linguística de falantes de uma comunidade. Uma nova opção
paramétrica, ou seja, uma nova gramática ou a remarcação do valor de um parâmetro
de modo que uma nova opção é gerada, acontece no estágio (1), alterando a proporção
de indivíduos bilíngues (com duas gramáticas) ou do valor de um parâmetro
permitindo opcionalidade formal; a opção paramétrica antiga ou a perda de uma
opção formal desaparece no estágio (3). O estágio (2) reflete o modo como o novo
parâmetro substitui o antigo, ou seja, como o novo valor paramétrico vai se difundir
na comunidade, mudando gradualmente a proporção de indivíduos em que as
duas formas coexistem, através da competição de gramáticas ou da opcionalidade
formal gerada por um único sistema.

Os gerativistas procuram desenvolver um modelo para a difusão gradual da
mudança através de uma comunidade de fala centrado na visão de que a
implementação da mudança está relacionada com questões de aquisição da
linguagem e de que a noção de parâmetros binários e discretos define o local de
variação nos sistemas linguísticos. As relações entre aquisição, mudança e alterações
nas frequências de uso podem ser sintetizadas como segue. A mudança linguística
acontece em consequência de “erros” no processo de aquisição, de L1 ou de L2;
muitos desses “erros” são compatíveis com a GU e podem se propagar para todos
os membros da comunidade (ou regredir), a depender das evidências que a língua-
alvo oferece, do valor estrutural marcado ou não marcado da forma inovadora, bem
como dos valores sociais que adquirem na comunidade. Essa é a posição assumida
por Kroch (2005), para quem a mudança no valor de um parâmetro precede as
alterações nas frequências de uso; tais alterações refletem uma situação de
bidialectalismo. Outros linguistas consideram que alterações nas frequências de

26 Tradução do original.
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uso, por questões de estilo ou estratégias discursivas, quando um tipo particular
de construção pode se tornar mais frequente como resultado de ter adquirido
alguma função expressiva, podem tornar opaco o valor de um parâmetro, levando
a criança a optar por um valor não marcado do parâmetro. Nesse caso, as alterações
nas frequências de uso precedem a mudança paramétrica. Essa é a explicação proposta
para a perda da restrição V2 do francês medieval, em que se tem explicitamente
assumido como evidência crucial da perda dessa propriedade o número crescente
de construções V>2 (de deslocadas à esquerda) atestadas, sobretudo, nos
documentos franceses do século XV (ADAMS, 1987; VANCE, 1989).

Desse modo, a quantificação tem sido usada como um guia útil na
confirmação das tendências gerais do fenômeno sintático em estudo e da sintaxe
do texto. Tem-se considerado que a frequência com que diferentes padrões de
realização estrutural de constituintes ocorrem permite fazer certas generalizações
sobre a sintaxe dos documentos em questão. Considera-se, por exemplo, que, se
uma determinada ordenação de palavras é rara e, sobretudo se ela não se ajusta ao
amplo padrão sintático do texto, é muito provavelmente um arcaísmo ou artifício
literário (VANCE, 1989). Assim, a frequência dos dados pode certamente esclarecer
sobre a validade das hipóteses. Contudo, deve-se ter cuidado com generalizações
desse tipo e com as inferências derivadas de frequências, desde que a não ocorrência
de uma determinada ordem pode ser em razão de fatores ocasionais de limites do
corpus; assim, é preciso muito mais do que a frequência de uma construção para
motivar a escolha de uma estrutura de base (DUPUIS, 1989, p.5).

Os gerativistas procuram resolver as questões acima através da sintaxe
comparada. O primeiro passo da abordagem gerativista nos estudos diacrônicos é
o de depreender uma gramática coerente do fenômeno sintático em estudo nos
textos selecionados. Escrever uma gramática de uma língua não mais falada envolve
uma tarefa que não difere de qualquer outro estudo sincrônico, exceto pelo fato de
que os dados são finitos e limitados a fontes escritas. A partir do momento em que
se tem consciência da limitação dos dados, os métodos da teoria sintática gerativa
servem bem a esse tipo de investigação.27 O segundo passo (a comparação com
outros sistemas linguísticos) beneficia-se particularmente do sistema de princípios
e parâmetros da teoria gerativa. Assumindo que as línguas variam parametri-
camente, as diferenças observadas entre, por exemplo, o português arcaico, o
português clássico e o português brasileiro podem ser vistas como o resultado da
remarcação de um ou mais parâmetros durante o seu desenvolvimento histórico.

Em síntese, conjugar análises quantitativas e análises teóricas é uma meto-
dologia profícua ao entendimento do fenômeno da mudança linguística, cada uma

27 Desconsiderando aqui os métodos usados pelos gerativistas para obter dados negativos.
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delas fornecendo ferramentas importantes que permitem evitar conclusões
inadequadas sobre as características estruturais dos fatos em estudo e seus
desenvolvimentos diacrônicos.

4.1.3  Síntese dos desenvolvimentos recentes e as alternativas
que se colocam para a conjunção dos dois modelos

Os problemas da mudança linguística do ponto de vista da Sociolinguística,
como discutidos em WLH (1968 [1989]), também são problemas fundamentais na
pesquisa da Gramática Gerativa, embora sejam formulados diferentemente, em
termos do modo como se entende o processo de aquisição da linguagem e as
restrições impostas pela GU. O problema da implementação, o porquê do começo
de uma mudança linguística, encontra uma resposta no programa gerativista em
termos da cadeia de aquisição:
 (i) a aquisição resulta de um processo seletivo e abdutivo, de interação entre

estruturas cognitivas inatas e tipos de experiência selecionados;

(ii) os dados da experiência relevantes para a aquisição são constituídos de
elementos robustos e estruturalmente simples;

(iii) a criança é um aprendiz grau-0 — sensível somente a dados de sentenças
raiz e do complementador da sentença encaixada;

(iv) a morfologia desempenha papel importante na definição do valor de um
parâmetro;

(v) parâmetros são marcados nos estágios iniciais da aquisição.

Assim, a mudança sintática surge quando acontece reanálise abdutiva de
partes dos PLDs, reanálise que tem como causas processos morfofonológicos,
ambiguidade estrutural de dados dos PLDs na expressão do valor paramétrico,
inovações nos PLDs, situações de contato linguístico, fatores extralinguísticos,
dentre outras (LIGHTFOOT, 1991; ROBERTS, 2007; KROCH, 2005).

O problema do encaixamento da mudança é analisado pelos sociolinguistas
em duas direções: como a mudança está encaixada na estrutura linguística e na
estrutura social. No âmbito da Gramática Gerativa, o encaixamento na estrutura
linguística pode ser visto de três formas. Primeiro, a noção de parâmetro relaciona
valores positivos ou negativos dos parâmetros a certas possibilidades estruturais,
mas não à gramática como um todo, posição também assumida por WLH (1968
[1989, p.185]), quando afirmam que “a mudança linguística em si mesma raramente
resulta no movimento de um sistema inteiro em outro sistema”. Assim, as
propriedades que podem variar entre as línguas não são autônomas; ao contrário,
elas se organizam em grupos razoavelmente estáveis que permitem a identificação
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de tipos de língua. Isso significa que, se uma língua tem uma propriedade A, ou
seja, o valor positivo para um dado parâmetro X, ela também terá as propriedades
B e C, mas não as D e E. Desse modo, a abordagem paramétrica pode explicar, em
alguns casos, por que certas propriedades coocorrem durante a mudança.

A correlação entre parâmetros e propriedades estruturais pode ser observada
em diferentes estudos de sintaxe diacrônica. Por exemplo, o Parâmetro do Sujeito
Nulo28 procura definir um número de propriedades que diferencia sistematicamente
línguas como o português europeu, o italiano e o espanhol de línguas como o
inglês e o francês (RIZZI, 1982): (a) possibilidade de sujeito pronominal referencial,
definido, sem realização fonológica, em sentenças finitas discursivamente neutras;
(b) inversão entre sujeito e verbo (ordem VS) com diferentes tipos de verbo; (c)
ausência do efeito do filtro that-trace; (d) possibilidade de clitic climbing (KAYNE,
1989); (e) ausência de sujeito expletivo com verbos que exprimem fenômenos da
natureza. Considera-se, assim, que, se uma língua perde a propriedade básica
correspondente ao valor do parâmetro, também perderá as outras propriedades
relacionadas com o valor do parâmetro.29

Os estudos de Lightfoot (1979, 1991) sobre a reanálise dos verbos plenos
can, could, do, did, may, might, must, shall, should, will, would como verbos auxiliares,
do inglês antigo ao inglês médio, apresentam um outro exemplo de encaixamento
estrutural: (a) esses verbos perderam a habilidade de selecionar um objeto direto;
(b) tornaram-se flexionalmente distintos dos outros verbos na 3ª pessoa do singular;
(c) a relação entre tempo presente e passado tornou-se de alguma forma não temporal
(indicam modo subjuntivo ou condicional); (d) não aceitam serem seguidos por
infinitivas introduzidas por to. Assim, a reanálise desses verbos como modais foi
desencadeada por um conjunto de mudanças gramaticais distintas.

Roberts (2007, p.355) chama atenção para o fato de que uma mudança no
sistema funcional de uma língua pode desencadear mudanças paramétricas em
cascata (efeito dominó), fazendo com que uma língua mude de um tipo para outro.
Isso parece ser o que aconteceu com o inglês, entre 1100 e 1700, passando a
divergir radicalmente de outras línguas germânicas, como também das línguas
românicas: (i) perda de V2 (1450) > (ii) lexicalização de Tempo com auxiliares
modais e a forma do (1525) > (iii) perda de movimento do verbo para Tempo (1575)

28 Vale a pena ressaltar que estão sendo apresentadas propriedades amplas do parâmetro. Uma
análise mais adequada da questão tem de considerar, sobretudo, qual é a propriedade específica da
língua que licencia qual tipo de sujeito nulo, pois os estudos têm mostrado que há diferenças
relevantes entre as línguas de sujeito nulo consistente (italiano, espanhol), línguas de sujeito nulo
parcial (finlandês, hebraico) e línguas de sujeito nulo radical (chinês, japonês) (HOLMBERG,
2004, 2005).

29 O Efeito de Taxa Constante proposto por Kroch prediz que a difusão da mudança deve ser uniforme
nos diferentes contextos relacionados com o valor paramétrico.
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> (iv) contração da negação (1600) > (v) desenvolvimento de auxiliares negativos
(1630) > (vi) desenvolvimento de do suporte (finais do século XVII). Essas mudanças
em série, que afetam os traços de um único núcleo funcional, levaram a uma
reorganização ampla no sistema de auxiliar e posicionamento de verbo e criaram
“um sistema que é bastante diferente de qualquer um encontrado em línguas
germânicas ou românicas” (p.355).

A questão do encaixamento social, bastante escrutinada no campo de
pesquisa da Sociolinguística, também desempenha um papel crucial no algoritmo
gerativo da mudança linguística, desde que mudanças no comportamento linguístico
dos falantes adultos alteram os PLDs disponíveis para a aquisição da língua materna
de uma geração a outra. Nesse sentido, a implementação de uma mudança por
reanálise abdutiva pode ser desencadeada pela alteração nas frequências de uso de
formas específicas, o que vai alterar os dados robustos disponíveis para aquisição
da língua materna de uma geração em relação à precedente. Assim, como observa
Lightfoot (1993, p.288), “a questão, então, passa a ser: por que a experiência
desencadeadora na infância mudou para as duas gerações?”.

Lightfoot (1993, p.290), assim como os gerativistas em geral, assume uma
atitude um tanto quanto cética diante da possibilidade de resposta a tal questão:

O que em geral não podemos explicar é por que o ambiente linguístico
deveria ter mudado inicialmente. As mudanças ambientais são
frequentemente motivadas pelo que tenho chamado de fatores “do acaso”,
efeitos de empréstimos, mudanças na frequência de formas, inovações
estilísticas, que se espalham por uma comunidade e, quando temos

sorte, são documentadas por estudos de variação.

Revela-se, neste ponto, a complementaridade entre os dois modelos. Os
fatores “do acaso” de Lightfoot nada mais são do que os fatores sociais que
condicionam as escolhas que os falantes fazem no plano concreto e específico do
uso linguístico. Ao descrever as mudanças no plano social e cultural, que
determinaram as mudanças nos padrões de comportamento linguístico no seio de
uma determinada comunidade de fala, a análise sociolinguística poderá definir os
cenários subjacentes a uma determinada mudança na gramática. Dessa forma, fica
clara também a distinção proposta por Lightfoot (1993, p.291) entre as mudanças
“que se devem ao acaso” e aquelas que se devem “à necessidade, ou seja, novas
fixações de parâmetro”. Como mudanças do primeiro caso, tem-se, na história do
português, a substituição dos pronomes pessoais canônicos tu/vós e nós em função
da gramaticalização das formas nominais você(s) (< vossa mercê) e a gente, respecti-
vamente. Não se trata de uma mudança determinada pela força da gramática, mas
de uma mudança de hábitos linguísticos correlacionada a mudanças comporta-
mentais no plano da cultura, da ideologia e das relações sociais.
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Contudo, tais mudanças têm implicações gramaticais, na medida em que
reduzem o espectro flexional do verbo. A assunção de você(s) e a gente reduz o
antigo sistema de seis formas distintas do verbo a apenas três, ou mesmo a duas,
como se pode ver no Quadro 1.

Quadro 1 - Flexão verbal de número e pessoa com a introdução de você(s) e a gente
na pauta dos pronomes pessoais

Essa mudança no ambiente linguístico, devida ao “acaso” das alterações
sócio-históricas no plano do comportamento linguístico dos falantes adultos, pode
criar as condições propícias para uma mudança necessária, ou seja, uma mudança
na gramática; mais precisamente, uma alteração no parâmetro do sujeito nulo no
português brasileiro. Uma hipótese aliciante é a de que um avanço maciço de
a gente sobre nós, tornando residuais as formas verbais flexionadas em -mos, poderá
criar as condições necessárias para uma mudança paramétrica, de modo que o
sujeito nulo deixe de ser licenciado no português brasileiro. Desse modo, tem-se,
por um lado, uma mudança comportamental (a substituição de nós por a gente),
que está correlacionada a alterações no plano da cultura, da ideologia e das relações
sociais. Por outro lado, tem-se uma mudança gramatical: uma alteração no valor
do parâmetro do sujeito nulo. Esta é determinada pela mudança no ambiente
linguístico que fornece os PLDs para aquisição da língua materna; como hipótese,
a obsolescência das formas em -mos eliminará a possibilidade de dados robustos
que licenciem o sujeito nulo. Enquanto a primeira é gradual — a variação estruturada
entre nós e a gente já tem mais de duzentos anos (LOPES, 1999) — e está à mercê
das contingências do devir sócio-histórico, a última é necessária, desde que ocorram
as devidas alterações no ambiente linguístico, e abrupta (devendo-se completar no
período da emergência de uma geração de falantes cuja gramática não licenciará
mais o sujeito nulo). Tal taxonomia da mudança linguística abre caminhos para
superar o impasse entre a visão da mudança linguística socialmente gradual e a
concepção da mudança linguística abrupta e catastrófica no plano da gramática.

Por outro lado, a concepção da concorrência entre gramáticas distintas em
uma mesma comunidade de fala, como proposta por Kroch (2001, 2005), permite
conciliar a concepção de uma mudança gramatical abrupta com uma gradualidade

Eu trabalho

Tu trabalhas

Ele trabalha

Nós trabalhamos

Vós trabalhais

Eles trabalham

Eu trabalho

Você trabalha

Ele trabalha

A gente trabalha

Vocês trabalham

Eles trabalham

Eu trabalhava

Tu trabalhavas

Ele trabalhava

Nós trabalhávamos

Vós trabalháveis

Eles trabalhavam

Eu trabalhava

Você trabalhava

Ele trabalhava

A gente trabalhava

Vocês trabalhavam

Eles trabalhavam

PRESENTE DO INDICATIVO PRETÉRITO IMPERFEITO DO INDICATIVO
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que resulta da distribuição social dos usos linguísticos. Nesse caso, a complexa
distribuição social resulta da determinação de um amplo conjunto de fatores sociais
sobre as escolhas que os falantes fazem entre as opções estruturais disponíveis
nas gramáticas em concorrência no seio de uma mesma comunidade de fala. É
claro que essa concepção se ajusta mais às situações de contato entre línguas, que
estão na gênese do universo de observação das análises que integram este livro.
Assim sendo, a questão da concorrência entre gramáticas no seio de uma mesma
comunidade de fala constitui o objeto da próxima seção.

4.2 A competição entre gramáticas nas situações
de contato entre línguas

Como já ressaltado na seção anterior, a aquisição de uma língua é um
processo sempre impreciso, ou seja, nada garante que todos os aprendizes vão
convergir para uma mesma gramática, mesmo a partir de um mesmo conjunto de
dados primários. Segundo Kroch (2005, p.1), a aquisição é probabilística e só
aproximadamente correta.

O modelo de aquisição da L1, em comunidades ‘normais’ constituídas por
falantes nativos, esboçado nos trabalhos gerativistas, considera que a transmissão
linguística se dá segundo o esquema a seguir:

1. a. Geração 1: G1 Corpus1

b. Geração 2: G2 Corpus2

A aquisição da linguagem é de natureza abdutiva, no sentido de que a criança
só tem acesso aos dados de língua-E (Corpus1 - dados do seu ambiente linguístico),
mas não à G1 (língua-I, com um conjunto de parâmetros valorados para determinadas
propriedades morfossintáticas, entre outras questões). Desse modo, para qualquer
população de aprendizes, podem acontecer desvios, com uma distribuição probabilística
e dependente da robustez disponível para determinar propriedades gramaticais, sujeitas
a variação nos dados linguísticos primários a que os aprendizes estão expostos.

Nesse contexto, as crianças cometem “erros” na aquisição da sua língua
materna e demoram a corrigi-los, como observado por Kroch (2005), que faz referência
a vários exemplos resultantes da pesquisa sobre aquisição, dentre os quais está a
pesquisa de Clahsen (1991), que mostra que as crianças germânicas generalizam as
formas nominativas para contextos de acusativos, e as formas acusativas para contextos

Português Afro-Brasileiro.pmd 24/8/2009, 15:36144



145

de dativo.30 Como as evidências para marcação de caso são muito robustas no alemão
padrão, essa generalização não apresenta indícios que levem a uma mudança na
gramática adulta. Na idade entre 26 e 42 meses, as crianças se direcionam para os
usos da língua-alvo. Contudo, a competição entre formas acusativas e dativas
permanece até depois dos 30 meses, indicando que o processo de substituição não é
instantâneo, mesmo com evidências robustas na língua-alvo.

Os fatos da história sociolinguística do Brasil (cf. capítulo 1 deste livro)
revelam uma predominância de situações de multilinguismo no Brasil do século
XVI ao XIX. Focalizando a questão africana, a aquisição do português como língua
materna por parte dos descendentes dos escravos trazidos da África teria, em grande
medida, na constituição dos PLDs, dados fragmentários e defectivos do português
falado como segunda língua, em níveis muito variáveis de proficiência, o que tem
sido definido aqui como um processo de transmissão linguística irregular (cf.
capítulo 3 deste livro).

Um modelo de aquisição para situação de contato, que reflete a questão da
aquisição imperfeita ou transmissão linguística irregular, é esboçado por Roberts
(2007, p.390). O esquema abaixo é uma adaptação do esquema de Roberts para a
situação afro-brasileira:

Grupo1 (colonos portugueses): G1 CorpusN

Grupo2 (escravos africanos): G2 CorpusD;

Grupo3 (afrodescendentes1): G1 CorpusR

A.

B.

C.

D. Grupo4 (afrodescendentes2-n): G1 CorpusPP31

No esquema acima, a relação entre A e B é a de uma aquisição defectiva de
segunda língua por parte de falantes adultos (os escravos africanos), tendo como
input os dados fornecidos por falantes nativos do português (os colonos
portugueses). A relação entre B e C é de aquisição da língua materna por parte dos
filhos dos escravos africanos, a partir do modelo defectivo de português falado
como segunda língua por estes últimos. A relação entre C e D é a de transmissão
linguística geracional, que se dá entre os segmentos afrodescendentes, a partir da
versão nativa de português reestruturado do Grupo 3. O corpusD deriva de uma

30 Evidentemente, nem todas as crianças realizam os mesmos tipos de erros.
31 Corpus PP = corpus do português popular.
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variedade, não apenas simplificada do português falado como segunda língua
(sobretudo nos mecanismos gramaticais mais abstratos e sem valor referencial),
mas também com eventuais “contaminações” decorrentes de transferências,
reanálises etc. orientadas pelas gramáticas das línguas nativas dos escravos africanos
(cf. capítulo 3 deste livro).32 Já o corpusR é constituído a partir de uma variedade
nativa de português reestruturado, falado pelos escravos crioulos (filhos de mãe
africana nascidos no Brasil) e refletirá, por um lado, as simplificações ocorridas na
constituição do corpusD, bem como eventuais transferências do substrato; por
outro lado, conterá também reanálises e reestruturações orientadas pelos
dispositivos inatos da GU que atuam na aquisição da língua materna (cf. capítulo
3 deste livro). A partir daí, as novas gerações de afrodescendentes (o Grupo 4, dos
afrodescendentes crioulos de segunda geração em diante) tenderão a ir reincor-
porando estruturas gramaticais do português falado pelas classes dominantes
brasileiras, na medida em que as interferências do contato entre línguas diminuem
(sobretudo a partir de 1850, com o fim do tráfico negreiro) e na medida em que
esses indivíduos vão se integrando e ascendendo na sociedade brasileira.

Portanto, há uma relação de implicação entre os diversos níveis. Quanto
maior for a simplificação/contaminação do corpusD, maior será a reestruturação na
G1 do Grupo 3 de afrodescendentes de primeira geração. Dessa forma, o processo de
transmissão da língua da segunda geração de afrodescendentes em diante se
assemelhará mais a um processo de descrioulização, como o que se observa no
Caribe. Porém, há que se ter em mente que, se tal processo ocorreu, ele terá sido
pontual (cf. capítulo 1 deste livro). Terá predominado um processo de reestruturação
leve na G1 do Grupo 3, em um grau bem menor do que o observado nas situações de
crioulização típicas (cf. capítulo 3 deste livro). Uma das razões para isso é a
possibilidade real de superposição entre os diversos níveis, sobretudo o maior acesso
dos escravos crioulos em sua infância aos modelos dos falantes nativos do português,
já que era comum que os filhos dos escravos convivessem com os filhos dos senhores,
capatazes e trabalhadores livres no universo da casa-grande até cerca de sete anos de
idade, quando passavam a ser empregados nas atividades produtivas (MATTOSO,
2003). Por outro lado, essa relação A-B-C foi replicada inúmeras vezes no Brasil,
pois a chegada de escravos foi ininterrupta e se prolongou por mais de três séculos.

32 É preciso ter em conta que o grau de simplificação/contaminação dessa variedade de português
falado como segunda língua será muito variável em função da proficiência variável em português
alcançada pelos escravos africanos no Brasil. Como destacado no capítulo 1 deste livro, os
africanos empregados como escravos domésticos na casa-grande teriam muito mais proficiência
em português do que os escravos empregados na lavoura e que viviam na senzala. Além disso, o
nível de proficiência nas cidades seria, em média, muito maior do que no interior do país. Da
mesma forma, os escravos das minas teriam, em princípio, um nível de proficiência maior do que
os da lavoura, em função das especificidades de cada uma dessas atividades; e assim por diante.
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4.2.1  A concorrência entre gramáticas
na história sociolinguística do Brasil

Os efeitos mais visíveis da situação de interlíngua, na aquisição imperfeita
por parte de falantes adultos, e de transmissão linguística irregular, em sua
nativização, se refletem, sobretudo, em três importantes propriedades dos sistemas
linguísticos (ROBERTS, 2007, p.389):
(i) as evidências para certos parâmetros parecem instáveis (como é o caso do

parâmetro do sujeito nulo no PB culto e popular);33

(ii) a tendência a não realizar a morfologia flexional (como é o caso da variação
de concordância no PB);

(iii) as alterações em diversas estruturas da língua-alvo (como é o caso das
estruturas relativas do PB, bem como algumas partículas gramaticais, como
o artigo, as preposições e os clíticos).

Dentre os aspectos linguísticos mais afetados, destaca-se a morfologia de
número do Sintagma Determinante (doravante DP). Para adquirir as propriedades
de marcação de número em um DP de uma língua, a criança precisa procurar
pistas nos dados para decidir sobre três possibilidades lógicas, como esquematizadas
abaixo, considerando apenas o DP constituído de determinante+nome:

a. D+PL N+PL

b. D+PL N-PL

c. D-PL N+PL

Em uma situação de aquisição de língua materna, espera-se que as três
possibilidades se realizem, ao menos nas primeiras fases de aquisição, mesmo que
o input não ofereça evidências para as três possibilidades permitidas pela GU. Em
fases posteriores, a criança eliminará os usos que não são consistentes com a
língua-alvo que está sendo adquirida. Em uma situação de aquisição de segunda
língua, ou de contato, a variação e a permanência desses usos podem ser diferentes,
a depender das situações sociolinguísticas da comunidade em que ela vive. Se uma
das opções tem avaliação social positiva, a criança poderá ajustar a sua performance
para um maior uso da variante prestigiada; se não passar por este processo de
correção, porque ignora os usos de alguns falantes ou porque ouve na comunidade
de fala evidências para as diferentes opções, a opção desviante pode se propagar,
levando a uma mudança linguística.

Tem sido difícil testar a hipótese de transmissão linguística irregular no
que diz respeito ao seu caminho diacrônico. Os testemunhos linguísticos dos

33 Cf. capítulo 6 deste livro e Ribeiro (no prelo).
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séculos anteriores praticamente se resumem a textos formais escritos por indivíduos
com alto grau de letramento, cuja padronização na escrita elimina a variação da
fala. Contudo, a edição de um conjunto de Atas escritas no século XIX por africanos
e afrodescendentes (OLIVEIRA, 2006) revela que as três possibilidades lógicas de
marcar o plural no DP estavam em variação entre os afrodescendentes no Brasil,
como se pode ver nos exemplos abaixo:34

a. as forças

b. os conhecimento

c. este deveres

Tais realizações expressam uma ampla gama de flutuação que esteve na base
da formação das variedades populares do português brasileiro, particularmente
nas comunidades de fala afro-brasileiras, como as que são analisadas neste livro.
Ainda em relação a esse amplo espectro de variação inerente às situações de
multilinguismo, pode-se refletir sobre a aquisição de um item lexical com morfologia
de caso, tendo por base a aquisição de caso morfológico na fala de crianças germânicas
referido acima. No português trazido pelos colonos para o Brasil, o pronome ele
possui resumidamente os seguintes traços:

a. [+pronome]

b. [-anáfora]

c. [+singular]

d. [+3ª. pessoa]

d. [+masculino]

e. [+nominativo] / [+dativo]

As alterações produzidas pela aquisição imperfeita do português como
segunda língua e as abduções ocorridas na aquisição do português como língua
materna nesse contexto de contato entre línguas podem estar na origem de uma
série de fatos que caracterizam as variedades populares do português do Brasil
atualmente:
(i) Ele usado com anáfora, em variedades do dialeto mineiro (LEMLE, 1985)

Ex.: João viu ele no espelho.

(ii) ampliação das possibilidades de caso, ocorrendo também como acusativo
(DUARTE, 1989)

Ex.: Encontrei ele ontem.

34 Dados do informante Gregório, afrodescendente, com 18 anos na época.
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(iii) variação na distinção de gênero na relação anafórica (DETTONI, 2003,
p.73-76)35

Ex.: A minha ruai é muito fácil de você achar elei, porque elei, bem assim na
esquina, elei tem uma obra da prefeitura, tem uns homens lá trabalhando.

O amplo espectro de flutuação de formas inerente aos PLDs disponíveis
para a aquisição da língua materna nos contextos definidos entre os níveis A-B-C
do esquema apresentado acima pode ter como consequência a concorrência de
gramáticas distintas, no nível do conhecimento linguístico do falante. Nesse
sentido, nas variedades de português que se vão constituindo ao longo das diversas
gerações de afrodescendentes, estruturas da gramática do português das classes
dominantes brasileiras convivem em concorrência com estruturas provenientes de
processos de simplificações, transferências, reanálises, etc. ocorridos nas situações
de contato e de transmissão linguística irregular. Dentro dessa perspectiva, a
variação resultante dessa concorrência entre gramáticas deve ser vista como
processos de alternância de código (ing. code-switching processes).

Na tradição da pesquisa sociolinguística, a alternância de códigos, que se
manifesta tanto entre sentenças distintas (nível intersentencial), quanto no interior
de uma mesma sentença (nível intrassentencial), é regulada por mecanismos
discursivos e/ou pragmáticos inerentes às situações particulares de interação verbal.
Já para Belazi, Ribin e Toribio (1994, p.221), a alternância de códigos no nível
intersentencial seria condicionada por fatores sociais e discursivos, enquanto a
alternância de códigos no interior da estrutura da sentença seria condicionada por
princípios sintáticos. Assim, independentemente da dimensão discursiva do
fenômeno da alternância de códigos, pode-se pensar também que ela tem implicações
evidentes sobre a forma como o conhecimento linguístico do falante se estrutura
no momento de sua produção verbal, sobretudo quando a alternância ocorre no
interior de uma mesma sentença.

Nos casos de alternância de códigos no interior de uma mesma sentença,
haverá uma tendência para predominância de uma gramática numa determinada
porção da estrutura oracional e a predominância da outra gramática nos demais
nódulos da oração. Abordando a questão no plano variável da fala, pode-se pensar
que há uma propensão à coocorrência de estruturas provenientes de uma mesma
gramática numa mesma porção da estrutura da sentença nos processos de alternância
de código. Essa propensão à coocorrência pode ser definida pelo que aqui se denomina
princípio da coesão estrutural, que será o objeto da próxima seção deste capítulo.

35 Dettoni (2003) observa um fenômeno variável da concordância de gênero na relação anafórica no
falar cuiabano, em que um antecedente feminino pode ser retomado por ele ou ela.
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4.2.2  O princípio da coesão estrutural

O princípio da coesão estrutural atua fundamentalmente nos casos de
alternância de código determinados pela concorrência de duas gramáticas presentes
na mente/cérebro do falante, que se atualiza no seu desempenho linguístico na
forma de uma variação estruturada. Em muitos casos de alternância de código,
estruturas geradas a partir de regras de uma gramática podem-se combinar com
estruturas geradas segundo princípios da outra gramática, no interior de uma
mesma sentença. As restrições e os limites para a ocorrência de alternância de
código na projeção estrutural de uma sentença levantam, assim, questões relevantes
para a teoria da gramática.

Há uma série de estudos que apontam para restrições à ocorrência de
alternância de códigos nos mais variados níveis da sentença. Assim, por exemplo,
Gumperz (1970 apud POPLACK, 1980b) e Timm (1975 apud POPLACK, 1980b)
referem-se a restrições à alternância de códigos entre um sujeito pronominal e o
verbo, entre verbos auxiliares e verbos plenos, entre verbos e objetos, e entre
elementos negativos e verbos. Num nível mais alto da representação estrutural da
sentença, admitem-se ainda restrições apontadas entre complementizadores e
sentenças encaixadas (GUMPERZ, 1976 apud POPLACK, 1980b) e entre certos
elementos interrogativos e verbos (WOOLFORD, 1983). Numa visão ainda mais
restritiva, Ribeiro (1996, p.329) afirma que “a alternância só será possível nos
pontos das representações estruturais abstratas em que não haja violação dos
seus princípios licenciadores, para todo e qualquer par de línguas”; e justifica a
sua posição da seguinte maneira:

Se admitimos ser a Teoria dos Princípios e Parâmetros um modelo de
gramática ótimo para as línguas humanas, temos de reconhecer que
também o é para os enunciados com alternância de código, visto serem
eles resultantes da justaposição de duas gramáticas num enunciado.
Concebemos, desse modo, que as alternâncias de códigos só devem

ocorrer nos limites sintáticos em que a justaposição de L1 e L2 não viole
nenhum dos princípios dos diversos subsistemas da gramática, ou seja,
a alternância de código deve ser licenciada por princípios da UG
(RIBEIRO, 1996, p.358).

Dentro dessa perspectiva, o principio de coesão estrutural estaria relacionado
com restrições à ocorrência de alternância de código no interior da estrutura da
sentença, mais fortes nos nódulos nucleares do que nos nódulos periféricos.

Por outro lado, o fenômeno da alternância de códigos seria condicionado
também por uma série de fatores relativos à situação em que se dá a interação
verbal e às características dos indivíduos nela envolvidos. Poplack (1980b) destaca
a importância do nível de bilinguismo dos falantes. Para ela, a alternância de
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códigos no interior da sentença ocorreria normalmente quando os falantes
apresentassem um alto grau de proficiência nas duas línguas; enquanto a alternância
intersentencial não demandaria o mesmo grau de competência. Belazi (1991)
demonstra também que os condicionamentos gramaticais da alternância de códigos
seriam mais sensíveis à medida que aumenta o grau de competência linguística
dos falantes em ambas as línguas.

Um outro fator que condicionaria o processo de alternância de códigos no
interior da sentença, visto assim como um fenômeno variável, seria o grau de
proximidade das gramáticas envolvidas. Em se tratando de variedades linguísticas
muito distintas em termos tipológicos, as restrições e os limites tendem a ser
mais nítidos, de modo que a alternância tende a ser mais estrita. Já nas situações
em que estão em contato, não duas línguas distintas, mas duas variedades da
mesma língua histórica, as fronteiras que se podem estabelecer para a alternância
de códigos são bem mais tênues e muito menos nítidas.

Essa seria a situação que se verifica, por exemplo, no caso das comunidades
rurais afro-brasileiras focalizadas neste livro, em que se observa a convivência de
duas gramáticas muito semelhantes e intimamente relacionadas. A rigor, estruturas
de uma gramática anterior (mais afetadas pelas alterações decorrentes das situações
de contato entre línguas) se manteriam sob a concorrência, em crescente
predomínio, de estruturas da gramática das variedades urbanas do português
brasileiro, no interior de um mesmo sistema heterogêneo, de modo que a forma
como as estruturas geradas pelas duas gramáticas se distribuem no interior da
sentença está muito longe de ser regida por princípios rígidos e categóricos.

Considerando-se este contexto de estruturas subjacentes tão aparentadas
em que a situação de concorrência entre duas gramáticas chega a ser dúbia e
objeto de uma larga controvérsia teórica,36 o princípio da coesão estrutural pode ser
formulado com base na propensão de coocorrência de estruturas de uma mesma
gramática numa determinada porção da sentença, nas situações de alternância de

36 Nesse ponto, abre-se um extenso debate teórico sobre a configuração da competência linguística
do falante individual, em que se opõem as concepções da Sociolinguística Variacionista, de um
lado, e o programa gerativista, de outro. As formulações dessa última vertente (como, por
exemplo, Kroch e Taylor, 1997), ao assumirem a concorrência de duas gramáticas, assumem um
sistema formal homogêneo, no qual a variação é unicamente social, derivada de situações de
diglossia e de bilinguismo. Já a Sociolinguística (cf. WLH, 1968 [1989]), ao assumir um sistema
heterogêneo, define uma gramática com regras opcionais, na qual as opções feitas pelos falantes
é que são condicionadas por fatores sociais. Este impasse teórico transcende os limites deste
capítulo, que, como foi dito em seu início, não pretende esgotar uma questão teórica de tal
envergadura. Entretanto, um ponto importante deve ser destacado: os limites da opcionalidade
formal da gramática não se estende para qualquer fenômeno linguístico, fora das situações de
multilinguismo que reúnem línguas tipologicamente muito diferenciadas. E, como também já foi
dito acima, o escrutínio dos limites da variação e da invariância na gramática das diversas
comunidades de fala pode-se tornar o campo mais profícuo da pesquisa linguística na atualidade.
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código, e não numa coocorrência categórica, estritamente restringida pelos
princípios abstratos da gramática. Essa propensão seria condicionada, em primeiro
lugar, pelo grau de coesão da estrutura delimitada. Assim, como já foi dito, haveria
uma maior propensão de coocorrência de estruturas de uma mesma gramática em
seus nódulos mais coesos do que nos nódulos mais periféricos.37

De qualquer forma, é possível fazer previsões probabilísticas, sobretudo em
níveis estruturais mais coesos, como o da estrutura sintagmática de um mesmo DP.
Nesse caso, pode-se pensar, tomando-se como exemplo as regras de concordância
nominal, que a regra de concordância de gênero tende a ser menos aplicada em um DP
em que não se aplica a regra de concordância de número, do que em um DP em que
essa regra é aplicada, de modo que, no universo linguístico das comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas, um DP como as coisas mais caro constitui uma ocorrência
bem factível, ao passo que um DP do tipo as coisa mais caros é muito improvável. Isso
decorre do fato de que a concordância de número é mais afetada no processo de
transmissão linguística irregular do que a concordância de gênero (cf. capítulos 11 e
14 deste livro). Assim, é possível postular uma relação de implicação. Ou seja, se em
um DP o falante chega a aplicar a regra de concordância de número plenamente, a
regra de concordância de gênero será aplicada num nível categórico; contudo, o inverso
não seria verdadeiro, podendo o falante aplicar a regra de concordância de gênero em
um DP, sem que isso leve à aplicação da regra de concordância de número, de modo
que um DP como as coisa mais cara é muito frequente.

Já no nível das relações entre constituintes no esqueleto estrutural da
sentença, o princípio da coesão estrutural também se aplica, porém com um grau
de implicação mais diluído. Tal é o caso da correlação entre a aplicação da regra de
concordância de número no DP sujeito e a aplicação da regra de concordância de
pessoa e número entre o verbo e este DP sujeito, que especifica os traços de
pessoa e número do verbo (cf. capítulo 12 deste livro). Dessa forma, o princípio da
coesão estrutural prevê que o falante tenderá a fazer mais a concordância verbal
quando fizer a concordância nominal. Assim, um SN como os meninos atuará como
um fator mais favorecedor da aplicação da concordância verbal do que um SN
como os menino. Desse modo, essa correlação se atualiza de forma positiva em
frases como (1) e (2):
(1) Os meninos já chegaram.

(2) Os menino já chegou.

37 Nódulos coesos significam aqui os que estão internos a um único constituinte, como os diferentes
nódulos de manifestação de traços-phi de um DP (número, gênero, pessoa); nódulos periféricos
referem-se não só ao tradicional conceito de adjunção, mas, sobretudo, à relação que se estabelece
entre um constituinte e o núcleo de um outro nódulo, como, por exemplo, à relação entre um DP
sujeito e o núcleo da flexão sentencial (TP), ambos estando em uma relação de especificador / núcleo.
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Entretanto, nesse nível da estrutura, o efeito do princípio da coesão
estrutural é mais tênue do que no nódulo mais coeso da estrutura interna do DP,
de maneira que a correlação prevista pode não ocorrer. Mas, mesmo nesse caso,
predições podem ser feitas, em termos implicacionais. É mais provável que o falante
aplique a regra de concordância verbal sem aplicar a regra de concordância nominal
— cf. exemplo (3) — do que o contrário — cf. exemplo (4). Tal propensão é em
grande parte determinada pelo fato de o grau de variação no uso da regra de
concordância nominal no português brasileiro ser maior do que o grau de variação
no uso da regra de concordância verbal.
(3) Os menino já chegaram.

(4) Os meninos já chegou.

Tendo como fundamento esta concepção da variação linguística dentro da
estrutura gramatical, o princípio da coesão estrutural será empregado em várias
análises que constam da segunda parte deste livro. Nessa aplicação, tal princípio
não será tomado em um sentido teórico mais forte, como um fator rígido e
categórico, mas em um sentido mais fraco, isto é, probabilístico. Os efeitos
probabilísticos desse princípio, bem como de outros fatores linguísticos, foram
mensurados, na maioria das análises deste livro, com base no suporte metodológico
comumente usado nas análises variacionistas. Esse e os demais procedimentos
metodológicos que caracterizam o conjunto das pesquisas que deram ensejo a este
livro serão descritos no próximo capítulo.
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